محضر االجتماع الثاني لجمعية نقل و توطين التقانــــات في المجال
الزراعـــــــــي بشقيه الحيواني والزراعي
التاريــــــــــــخ :الخميس الموافق  9606/60/04الساعة الحادية عشرة صباحا 
المكـــــــــــــــان :قاعة الوحدة جامعة السودان
الحضــــــــــــور:
و -ممثل مفوضية العون اإلنساني (األستاذ :محمد التجاني)
ث -الحضورمناألعضاءالمؤسسينوهــــــــــم:

ب .مني محجوب أحمد
- 06
د .حافظ عبد هللا محمد علي
- 00
د .أحمد عبد القادر أحمد
- 09
 - 4د .أزهرية عبد الباقي البشري
 -5أ .سارة رشيد أحمد عبد الوهاب بجيري
 -0ب .السماني الجيلي
 - 7د .محمد تاج الدين
 -8د .مزمل عطا علي
 -2د .ضياء الدين حسن خير هللا
اآلتيةأسماؤهملميتمكنوامنالحضوروقدأمنواعلىماجاءفيالمحضر
-06د .محمد أحمد علي دنقل
-00د .سالم جبريل أحمد
 -09بروفسير /يوسف رزق هللا سليمان
  - 03أ.د فيصل عوض أحمد صديق
 -04د .مجدي المرضي أحمد
 - 05د .يسن أحمد النعيم
 -00د .جمال محمد أحمد
 -07أ .منير عثمان البيلي
الذينلميتمكنوامنالحضور
 -08أ .الثائر حسن محمد صالح
 -02أ.د عمر عبد الرحيم الخضر
 -96د .محمد أحمد العبيد إبراهيم
 -90أ .مزاهر عبد هللا محمد
 -99د .أحمد حمد النعيم
 -93أ .محمد عبد هللا محمد إمام
 -94أ .نيڦين صالح الدين المقبول
 -95أ .مصطفي خليفة أحمد
 -90أ .ندي عبد هللا محمد
 -97أ .نوال عبد هللا محمد

 مندوب المفوضية بعد السالم والتحية ذكور إن االجتمواع قوانوني بوجوود  2واعتوذار  8بأعوذارمقبولة موع التوزام مودير المكتوب التنفيوذي باحضوارمكتوب مون كول معتوذر بقبولوه موا توم .بوذلك
يعتبر االجتماع قانوني ب 07فرد من األعضاء المؤسسين والبالغ  36شوخ

 .تسوال منودوب

المفوضية إذا كان في اقتراح بقبول أعضاء جدد.
 اقترح د .مزمل قبول العضوية الجديدة وثني االقتراح د .حافظ عبدا هلل قام مندوب المفوضية بفتح باب النقاش لألعضاء لمناقشة خطاب الدورة والبرامج د .ضياء اقترح القيام بتنوير األعضاء بالمشاريع الجديدة لالستفادة من أراء الناس وتجارب م د .جالل  -عضو جديود – إنوا مون قطواع األسوما الم مول كموا وكيفوا راوم انوه مون القطاعواوالواعدة التي أثبتوت وجودهوا بكفواءة عاليوة .والجمعيوة تعنوي بقطاعواو الزراعوة العموميوة ولوم
تلتفتوا ل ذا القطاع وأرجو أن تضيفوا هذا القطاع إذا لم يكون موجودا في لوائح الجمعية
 د .معاوية الحسن منصور :نؤمن علي ما قاله د .جالل وأرجو في المراو القادمة أن تست دياللجنة التنفيذية بآراء األعضاء وان يكون هنا تواصل وتسوتفيد اللجنوة التنفيذيوة مون الجمعيوة
العموميوة واقتورح وجوود مكاتوب تعمول علوي تنشوي عمول الجمعيوة .كموا أرجوو طباعوة الناوام
األساسي وتوزيعه علي األعضاء الجدد وان تشمل نشواطاو الجمعيوة قطاعواو مثول األسوما
والحياة البرية
 د .نور :ن نئ بقيام الجمعية وأرجو أن يكون األعضاء فاعلين وأرجوو إضوافة بنود فوي اللووائحيعني بالتدريب في مجال الزراعة العضوية.
 سعادة نايول مون المركوز القوومي للبحوو  :أضويف إلوي التودريب نحون نحتواج أيضوا إلوي وحودةتودريب وإعوالم فاعلوة تعموول علوي التورويج للجمعيوة ونشوواطات ا وحصور الج واو التوي تسووتفيد
من ا الجمعية.
 د .احمووود عبووود القوووادر :دفوووع االشوووتراكاو ضوووعيف علوووي األعضووواء المؤسسوووين أن يسوووددوااشتراكات م من موارس  9662يعنوي عشورة شو ور فقو وهوذه موا كثيورة نرجوو االهتموام بوذلك
بالنسبة للذين انضموا مؤخرا علي م التسديد من تاريخ تسجيل م أرجو من الجميع التعاون وانوأ
مستعد للوصول إلي الجميوع فوي أمواكن م كموا أن الناوام األساسوي للجمعيوة يون

علوى أن أي

عضو ال يدفع اشتراكاته ل 3ش ور يفقد عضويته وأرجو من الجميع مراعاة ذلك
 بروف أسوامة :االهتموام بالجانوب اإلعالموي لتعريوف الجمعيوة عون نفسو ا وان يصول ذلوك إلوياكبور عودد مون النوواس وانوأ لوم اعوورف ب وذه الجمعيوة إال اليووم .وأرجووو أن يكوون هنوا اختيووار

لبعل الناس لدعم الجمعية وهذا م م جدا ويجب أن يوضح نشاط الجمعية في برنامج سونوي
يوضح النشاطاو التي سيتم التركيز علي ا خالل العام.
 بروف السماني :فكرة الجمعية فكرة هائلة وان أي عضو في الجمعية هو رئيس في تخصصهوان األداة فاعليووة الجمعيووة تكموون فووي أ فرادهووا وان نشوواطاو الجمعيووة تشوومل كوول النشوواطاو
الزراعيووة بمووا في ووا األسووما والجلووود لكوون فعاليووة كوول تخص و
المتخص

تعتموود علووي نشوواط العضووو

فيه ف و الذي يضع بورامج التودريب وينفوذها وعلوي الجمعيوة البحوم عون التمويول

وان الجمعية تمتاز بعضوية منتقاة ومتخصصة تمتلك المقدرة علي كتابة المقترحواو وتنفيوذها
ودور إدارة الجمعية توصيل هذه المقترحاو إلي ج او التمويل وكل عضو هوو رئويس وحودة
في مجاله تنطلق من ا المشروعاو وانأ أؤمن علي كل ما قيل من قبل األعضواء وان الجمعيوة
ل ا دور كبير إنشاء هللا في تقدم السودان.
 د .معاوية الحسن منصور اقترح إجازة خطواب الودورة والميزانيوة واثنوت د .أزهريوة البشوريعلي االقتراح ولم يكن هنا اقتراح مضاد وقبل االقتراح.
 طلب مندوب المفوضية انتخاب لجنة تنفيذيوة جديودة بعود انت واء فتورة اللجنوة الحاليوة والمحوددةبعام .اقترح د .ضياء تجديد الثقة في اللجنة الحالية وثني أستاذ سيد عيدروس االقتراح .اقترح
د .معاوية زيادة عدد أفراد اللجنوة التنفيذيوة مون  8إلوي  06ولكون ذكور منودوب المفوضوية بوان
ذلك ال يمكن أن يتم في هذا االجتمواع الن أجنودة هوذا االجتمواع ال تشوتمل علوي بنود تغييور فوي
الناام األساسي للجمعية ويتطلب ذلك عقد اجتماع طارئ أخور ورفول االقتوراح بزيوادة عودد
األعضاء.
 ذكر مندوب المفوضية إن النشاط السابق للجمعيوة اقول مون الطموحواو وان الميزانيوة ضوعيفةوال يصب في مصلحة الجمعية إذا قيمت الجمعية حسب المقدرة المالية واقترح األتي:
-

تكووين وتنشووي مجلووس لألمنوواء ويمكوون أن يكونووا موون ايوور أعضوواء الجمعيووة
لكي يستفاد من م في دعم الجمعية

-

يجب تفعيل اشتراكاو ونشاط األعضاء في اجتماعاو دورية

 اقتووراح مشوواريع اسووتثمارية لتمويوول أعمووال الجمعيووة مووع العلووم إن الجمعيووة هوويطوعية واير ربحية لألعضاء
 -تنشي دور اإلعالم وعكس نشاط الجمعية في كافة مجاالت ا

 يجب أن تكون هنا خطة عمل سنوية واضحة بميزانية مرصودة مون مصودرثابت
 خلووق شووراكاو ذكيووة مووع مناموواو العموول الموودني ذاو الصوولة بنشوواط الجمعيووةوأبشركم بأنه يتم أالن العمل في قانون للمنامواو األجنبيوة يلزم وا بالعمول فوي
شراكة مع المناماو الوطنية
 في الختام أعلن مندوب المفوضية انه قد تم إجازة خطاب الدورة والميزانيوة وتجديود الثقوة فوياللجنة التنفيذية لدورة جديدة كما شكر الجميع متمنيا أن يكون العام القادم العمل أجود
 ختم د .جالل االجتماع بتالوة من القران الكريم.أعضاءالمكتبالتنفيذيالذينأعيدانتخابهمللعام2102
 -0بروفسير مني محجوب أحمد
 -9بروفسير السماني الجيلي
 -3د .د .مزمل عطا علي
 -4د .أزهرية عبد الباقي
 -5د .أحمد عبد القادر ادم
 -0د .حافظ عبد هللا محمد علي
 -7أ .كمال الدين جعفر
 -8أ .منير عثمان البيلي

رئيســـــــا
نائبا للرئيس
األمين العام
نائب األمين العام
أمين المال
أمين شئون العضوية
أمين الشئون االجتماعية
المشروعــــاو

أعضاء المكتب التنفيذي الذين أعيد انتخاب م للعام 9603 -9600
األسم
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المنصب
رئيســـــــا

6209042067

جامعة الخرطوم

الهاتف

العنوان

نائبا للرئيس

620983004

الخرطوم بحري،
شمباو

األمين العام
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جامعة بحري

نائب األمين العام
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جامعة بحري

أمين المال
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جامعة بحري

أمين شئون العضوية
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جامعة بحري

أمين الشئون
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جامعة أمدرمان

التوقيع

جعفر
أ .منير عثمان
البيلي

االجتماعية
المشروعــــاو
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اإلسالمية
سوق األوراق
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